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Fundamentet under EU vakler J\u00f8rgen Rosted Hent PDF Fundamentet for EU er det økonomiske og

politiske samarbejde, som skal sikre en god samfundsøkonomi, der kommer alle medlemslande til gode. Det
fundament vakler faretruende. For der er opstået en økonomisk kløft mellem medlemslande i nord og i syd,
og kløften er blevet større og større. Mens vi i de nordlige EU-lande har skabt store overskud i samhandlen
med andre lande og genskabt høj beskæftigelse, har de sydlige medlemslande stadig alt for høj ledighed, især

blandt unge. Finanskrisen blev forstærket af EU’s krav om at føre sparepolitik, og de sydlige EU-lande
befinder sig nu i en benlås, de ikke kan komme ud af, medmindre EU ændrer politik. Den store arbejdsløshed
i syd og den voksende økonomiske ulighed undergraver den folkelige støtte til EU. Det indebærer en risiko
for en folkelig modstand så stor, at eurosamarbejdet bryder sammen, og Europa igen bliver splittet. Hvad er
gået galt? Hvad skal der gøres? Og hvorfor gik det særlig galt i Grækenland? Det er nogle af temaerne for
bogen, skrevet af to topøkonomer, forhenværende departementschef i erhvervsministeriet Jørgen Rosted og

forhenværende overvismand Christen Sørensen.

 

Fundamentet for EU er det økonomiske og politiske samarbejde, som
skal sikre en god samfundsøkonomi, der kommer alle medlemslande
til gode. Det fundament vakler faretruende. For der er opstået en

økonomisk kløft mellem medlemslande i nord og i syd, og kløften er
blevet større og større. Mens vi i de nordlige EU-lande har skabt
store overskud i samhandlen med andre lande og genskabt høj
beskæftigelse, har de sydlige medlemslande stadig alt for høj

ledighed, især blandt unge. Finanskrisen blev forstærket af EU’s krav
om at føre sparepolitik, og de sydlige EU-lande befinder sig nu i en
benlås, de ikke kan komme ud af, medmindre EU ændrer politik.
Den store arbejdsløshed i syd og den voksende økonomiske ulighed
undergraver den folkelige støtte til EU. Det indebærer en risiko for
en folkelig modstand så stor, at eurosamarbejdet bryder sammen, og
Europa igen bliver splittet. Hvad er gået galt? Hvad skal der gøres?



Og hvorfor gik det særlig galt i Grækenland? Det er nogle af
temaerne for bogen, skrevet af to topøkonomer, forhenværende

departementschef i erhvervsministeriet Jørgen Rosted og
forhenværende overvismand Christen Sørensen.
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